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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

WYSZUKAJ.PIONOWO (szukana_wartość; tabela_tablica; nr_indeksu_kolumny; rzeszukiwany_zakres])  

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie jest skomplikowana, ale łatwo można wpisad błędną wartośd lub popełnid inny błąd, który uniemożliwi działanie formuły. Na tej 
stronie przedstawiono porady dotyczące rozwiązywania problemów ze składnią funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Na następnych stronach opisano techniki rozwiązywania 
problemów wywołanych błędami #N/D, które występują często podczas prób znalezienia dokładnego dopasowania. 

Nieoczekiwane 

wyniki? 

 Czy ta wartośd istnieje w skrajnej 
lewej kolumnie tabeli 
odnośników? Jeśli wartośd nie 
istnieje, a przeniesienie kolumny 
jest niepraktyczne, należy 
skorzystad z innego rozwiązania, 
na przykład użyd funkcji INDEKS 
i  ODAJ.POZYCJĘ. Fizyczne 
położenie kolumny w arkuszu nie 
ma znaczenia. Jeśli tabela 
odnośników rozpoczyna się 
w kolumnie R i kooczy w kolumnie 
T, to skrajną lewą kolumną jest 
kolumna R. 

 Czy format szukanej wartości jest 
zgodny z formatem dopasowania 
w tabeli odnośników? 
Niepoprawne formatowanie jednej 
z tych wartości często powoduje 
występowanie błędów.  

 Czy tekst został ujęty 
w cudzysłów? W przypadku 
bezpośredniego wpisywania tekstu 
(a nie używania odwołania do 
komórki, np. A2) konieczne jest 
użycie cudzysłowów.  

 Czy użyto odwołania 
względnego (np. A2:G145), 
podczas gdy jest wymagane 
odwołanie bezwzględne (np. 
$A$2:$G$145)? Jest to istotne w 
przypadku kopiowania formuły 
funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do 
innych komórek. W takiej sytuacji 
zazwyczaj tabela odnośników jest 
blokowana w celu 
uniemożliwienia zwracania 
mylących wyników. Aby szybko 
przełączyd między typami 
odwołao, należy zaznaczyd zakres 
wprowadzony dla tego 
argumentu, a następnie nacisnąd 
klawisz F4. Lepszym 
rozwiązaniem jest użycie 
zdefiniowanej nazwy zamiast 
zakresu. W nazwach są domyślnie 
używane bezwzględne odwołania 
do komórek.  

 Czy tabela odnośników jest 
w innym arkuszu lub 
skoroszycie? Jeśli tabela jest 
w innym miejscu, to czy ten 
argument zawiera prawidłowe 
odwołania. Dokładnie sprawdź 
nazwy arkuszy, zwłaszcza 
w przypadku częstego 
przechodzenia między arkuszami 
podczas ponownego tworzenia 
formuły. 

 Czy wskazujesz prawidłową 
kolumnę w tabeli 
odnośników? Aby określid 
właściwy numer, policz 
kolumny tabeli odnośników, 
rozpoczynając od skrajnej 
lewej kolumny i kierując się 
w prawą stronę. Pierwsza 
kolumna ma numer 1.  
 
Uważaj. Podanie 
niewłaściwego numeru 
kolumny nie musi 
spowodowad wyświetlenia 
błędu. Program Excel może 
jednak zwrócid niepoprawne 
dane, na przykład wyniki 
sprzedaży z marca zamiast 
wyników z kwietnia.  

 Czy jest wyświetlany błąd 
#ADR!? Jeśli jest wyświetlany 
błąd, upewnij się, że liczba 
podana dla tego argumentu 
nie jest większa niż liczba 
kolumn w tabeli odnośników. 

 Czy argumenty zostały zamienione? 
Argumentu FAŁSZ należy używad w 
przypadku dokładnego dopasowania, 
jeśli na przykład jest wyszukiwana 
nazwa własna lub określony kod 
produktu. Argumentu PRAWDA 
należy używad w celu znalezienia 
najlepszego dopasowania dla 
szukanej wartości, gdy dokładne 
dopasowanie nie istnieje, 
na przykład w przypadku mapowania 
wyników testów na tabelę z ocenami 
lub mapowania przychodu na tabelę 
stawek podatkowych. 

 Czy w przypadku użycia argumentu 
PRAWDA wartości w pierwszej 
kolumnie tabeli odnośników są 
posortowane w kolejności rosnącej 
(od A do Z)?  Jeśli wartości nie są 
posortowane w kolejności rosnącej, 
mogą zostad wyświetlone wyniki 
niezgodne z oczekiwaniami.  

 Czy w przypadku użycia argumentu 
FAŁSZ jest wyświetlany błąd #N/D? 
Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że 
program Excel nie może znaleźd 
dopasowaniaMoże to byd 
spowodowane tym, że taka wartośd 
nie istnieje.  

Microsoft Excel  

Porady dotyczące rozwiązywania problemów z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO 



© 2010 by Microsoft Corporation 
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Przyczyna błędu #N/D Rozwiązanie  Przykład 

 Format liczb szukanej wartości 

może nie byd zgodny z formatem 

zgodnej wartości w tabeli 

odnośników.  

Sprawdź, czy formaty liczb są takie same.  

Wartości mogą wyglądać jak liczby, jednak 

mogą byd one przechowywane w programie 

Excel jako tekst. Liczby przechowywane jako 

tekst są wyrównane do lewej, a nie do prawej 

strony w komórce, a mały zielony trójkąt jest 

zazwyczaj wyświetlany w lewym górnym rogu 

komórki. 

W poniższym przykładzie tabela odnośników zawiera wartośd ‘2800911 (tekst), 

natomiast szukana wartośd to 2800911 (liczba). Aby rozwiązad ten problem, zaznacz 

komórki z zielonymi trójkątami. Gdy zostanie wyświetlony przycisk błędu, kliknij go,  

a następnie kliknij pozycję Konwertuj na liczbę. 

 

 Pierwsza kolumna lub szukana 

wartośd zawiera zbędne spacje 

wiodące lub koocowe albo 

dodatkowe odstępy między 

wyrazami. 

Te odstępy często występują, jeśli dane 

zostały pobrane do programu Excel z baz 

danych lub innych źródeł zewnętrznych.  

Odstępy można usunąd ręcznie lub przy użyciu 

funkcji znajdowania i zamieniania. Można 

również użyd funkcji USUO.ZBĘDNE.ODSTĘPY, 

która usuwa dodatkowe odstępy z tekstu 

oprócz pojedynczych odstępów między 

wyrazami. 

W poniższej tabeli odnośników występują dodatkowe odstępy przed nazwami stron 

w kolumnie A. Aby usunąd te odstępy, wstaw kolumnę tymczasową obok kolumny A, 

wpisz formułę =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2) w komórce B2 i naciśnij klawisz ENTER 

w celu usunięcia odstępów. Następnie skopiuj formułę do pozostałych komórek 

w kolumnie B. 

 
Po usunięciu odstępów wklej „czyste” dane z kolumny B do kolumny A, tak aby 

skopiowad wartości, a nie formułę. Następnie usuo kolumnę B, ponieważ nie będzie 

już potrzebna. 

 Pierwsza kolumna lub szukana 

wartośd zawiera symbole powrotu 

karetki i wysuwu wiersza, spacje 

nierozdzielające lub inne znaki 

specjalne osadzone w tekście.  

Te znaki są czasami wyświetlane, jeśli dane 

zostały skopiowane lub zaimportowane do 

programu Excel z sieci Web lub innych źródeł 

zewnętrznych. 

Użycie samej funkcji USUO.ZBĘDNE.ODSTĘPY 

nie rozwiąże problemu w takim przypadku. 

Zamiast tego w celu usunięcia tych znaków 

można użyd funkcji OCZYŚD lub PODSTAW 

albo obu tych funkcji. 

W poniższym przykładzie funkcja PODSTAW zamienia błędny znak ZNAK(160) na puste 

miejsce, funkcja OCZYŚD usuwa znaki niedrukowane, a funkcja USUO.ZBĘDNE.ODSTĘPY 

usuwa wszelkie nadmiarowe odstępy. 

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(OCZYŚD(PODSTAW(A2;ZNAK(160);" "))) 

Aby uzyskad więcej informacji o powyższych funkcjach, otwórz program Excel, naciśnij 

klawisz F1, a następnie wyszukaj nazwę funkcji w Pomocy.  

Scenariusz 1. Program Excel zwraca błąd #N/D w komórce. Jednak nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, ponieważ skrajna lewa kolumna tabeli odnośników 
prawdopodobnie zawiera dopasowanie. 
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Scenariusz 2. Program Excel zwraca błąd #N/D w komórce, ponieważ w pierwszej kolumnie tabeli odnośników nie ma żadnych dopasowao. 

Przyczyna błędu #N/D  Rozwiązanie  Przykład  

 Szukanej wartości nie ma 

w skrajnej lewej kolumnie tabeli 

odnośników. 

W razie potrzeby można zamienid błąd 

#N/D na pomocny komunikat.  

Można też wyświetlid pustą komórkę 

lub wartośd zero, co pozwoli na 

pomyślne zsumowanie kolumny liczb. 

(Błędy #N/D uniemożliwiają poprawne 

używanie wyników funkcji  

WYSZUKAJ.PIONOWO w innych 

formułach.) 

W programie Excel 2003 lub nowszym można użyd kombinacji funkcji JEŻELI, CZY.BRAK 

i WYSZUKAJ.PIONOWO, aby wyświetlid komunikat zamiast błędu #N/D. Można na 

przykład użyd następującej formuły: 

=JEŻELI(CZY.BRAK(WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!$A$2:$C$34;2;FAŁSZ));"Strona nie 

istnieje";WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!$A$2:$C$34;2;FAŁSZ) 

 

Używając podobnych formuł, można wyświetlid pustą komórkę lub wartośd zero 

w komórce: 

=JEŻELI(CZY.BRAK(WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!

$A$2:$C$34;2;FAŁSZ));"";WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!$A$2:$C$34;2;FAŁSZ)) 

=JEŻELI(CZY.BRAK(WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!

$A$2:$C$34;2;FAŁSZ));"0";WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!$A$2:$C$34;2;FAŁSZ)) 

W programie Excel 2007 lub nowszym można użyd funkcji JEŻELI.BŁĄD: 

=JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;Strony!$A$2:$C$34;2;FAŁSZ);"Strona nie 

istnieje") 
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